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Σελίδα 1 από 2 

 

 

 

ΜΥΓΑ  ΤΗΣ  ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
 

Ceratitis capitata 
 

Μοιάζει µε τον δάκο (συγγενικά είδη). Τα τελευταία χρόνια εµφανίζονται ζηµιές στα 

επιτραπέζια σταφύλια (χονδρόραγες ποικιλίες) σε πρώιµες και µεσοπρώιµες περιοχές της 

βόρειας Κρήτης. Επειδή είναι έντοµο πολυφάγο (έχει περίπου 350 ξενιστές), συνήθως τα 

αµπέλια αυτά βρίσκονται κοντά σε άλλους ξενιστές του εντόµου (πορτοκαλιές, αχλαδιές, 

βερικοκιές, συκιές, κ.ά.).  

Οι ζηµιές είναι χωροταξικά διάσπαρτες ενώ η ένταση και οι θέσεις των προσβολών 

διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο.  
 

 

Σ υ µ π τ ώ µ α τ α  -  ζ η µ ι έ ς : 
 
 

 

Εµφανίζεται κοντά στην ωρίµαση σε ζωηρά, 

σκιαζόµενα αµπέλια τύπου V ή κρεβατίνες 

που διατηρούν αυξηµένη υγρασία. 

  

Τοποθετεί τα αυγά του µέσα στις ρώγες 

κάνοντας ένα νύγµα. Η γονιµότητα των 

θηλυκών φτάνει τα 300 αυγά περίπου και ο 

αριθµός των αυγών που αφήνει σε κάθε 

ωοτοκία κυµαίνεται από 1-10.  

 

Οι στοές που δηµιουργούν τα σκουλήκια 

ξεκινούν από το νύγµα ωοτοκίας, είναι 

επιφανειακές (κάτω από την επιδερµίδα) και 

ευδιάκριτες.  

 

Τα σταφύλια χάνουν την εµπορική τους αξία 

κι είναι ευάλωτα σε σήψεις (όξινη σήψη, 

βοτρύτης). 

 

Επειδή σε κάποιες χώρες είναι έντοµο 

καραντίνας, η παρουσία του στα σταφύλια 

γίνεται αιτία απόρριψης των φορτίων που 

προορίζονται για εξαγωγή. 

 

 

 
Νύγµατα ωοτοκίας 

 

  
Στοές που ξεκινούν από  

τα νύγµατα ωοτοκίας  

 
 Οι στοές είναι υποδερµικές  

(κάτω από την επιδερµίδα)  
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Σελίδα 2 από 2 

 

 

Α ν τ ι µ ε τ ώ π ι σ η  
 

Προτείνεται στα σταφύλια για επιτραπέζια χρήση: 
 

• Τοποθέτηση παγίδων Mc Phail ή δελτοειδείς τύπου Jackson ή αυτοσχέδιες 

(µπουκάλια πλαστικά) για να διαπιστωθεί η εµφάνιση του εντόµου και η 

δυναµική των πληθυσµών του. 

• Μαζική παγίδευση και θανάτωση (ετοιµόχρηστες παγίδες). 

• Συνδυασµένη καταπολέµηση µε την ευδεµίδα κοντά στην ωρίµαση (όταν οι 

χρόνοι επέµβασης συµπίπτουν).  
 


